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 رسالة البرنامج:

برنامج اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب جامعة كفرالشيخ بإعداد خريج طبقًا للمعايير القومية األكاديمية المرجعية في مجال  يلتزم

مية البيئة في إطار من اللغة اإلنجليزية وآدابها للمنافسة في سوق العمل وقادًرا على إجراء البحوث العلمية لخدمة المجتمع وتن

 القيم واألخالق.

 
 

 صصلضمان توافق تخية وآدابها آلية برنامج اللغة اإلنجليز

 أعضاء هيئة التدريس مع المقررات الدراسية

  

 

 هدف اآللية

 

 ع وحدةق ميبالتعاون والتنس اللغة اإلنجليزية وآدابها برنامجتم وضع هذه اآللية ل

التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مع  لضمان مالئمةضمان الجودة 

 لتعليمة القومية لضمان جودة امعايير الهيئبما يتماشى مع  الدراسية المقررات

 دعتمااالو

 

 خطوات تنفيذ اآللية

 

 هيئة التدريس تتولى لجنة مراجعة وتطوير البرنامج عمل حصر ألعضاء -

تخصصهم الدقيق والنشاط البحثي  على رأس العمل والمنتدبين يتضمن

 المحدد لذلك كاديمي على النموذجواأل

ع البرنامج توزي يتولى رئيس مجلس إدارة البرنامج بالتعاون مع منسق -

 :فى ضوء ما يلىاألعضاء السادة المقررات الدراسية على 

 التخصص الدقيق المناسب للمقرر. -١

 البحوث العلمية المنشورة األقرب للمقرر. -٢

 عنوان رسالة الدكتوراة. -3

 سالة الماجستير.عنوان ر -4
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 الوقت الزمنى للتنفيذ

 

 يتم تنفيذ هذه اآللية سنويا خالل العام الدراسي

ذه يق هلجنة الدعم األكاديمي ورعاية الطالب والخريجين اإلشراف على تطب تتولى مسؤولية تنفيذ اآللية

امج لبرناآللية بصفة دورية، وترفع التقارير الخاصة بالتطبيق إلى مجلس إدارة ا

 .إلقرارالتعديالت المطلوبة

يئة ه اءالعمل على أعض يقدم تقريرا شامال عن إجراءات البرنامج لتوزيع أعباء متابعة تنفيذ اآللية

 البرنامج. التدريس ومعاونيهم لمجلس إدارة

 

 

 

 

 

 




